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ĮVYKDYMAS

1 Tikslas. Atskleisti ir šalinti korupcijos atsiradimo prielaidas bei sąlygas bausmių vykdymo sistemos veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Vidaus ir išorės korupcijos grėsmių bei korupcijos pasireiškimo tendencijų bausmių vykdymo sistemoje valdymas;
2. Atliktų tarnybinių patikrinimų dėl darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų kokybiniai pokyčiai.

1.3. Stiprinti viešųjų ir
privačių interesų 
derinimo 
valstybinėje 
tarnyboje 
priežiūrą ir 
mažinti šių 
pažeidimų riziką

1.3.3. Kiekvienoje  Kalėjimų  departamentui  pavaldžioje
įstaigoje  paskirti  atitikties  pareigūną  arba  asmenį,
atsakingą  už  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
valstybinėje  tarnyboje  stebėseną  (arba  struktūrinių
padalinių vadovus,  kurie būtų atsakingi  ir  vykdytų savo
skyriaus darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje stebėseną)

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

2021 m. Atsakingi  asmenys  paskirti  Pravieniškių
pataisos  namų-atvirosios  kolonijos
direktoriaus  2021  m.  vasario  24  d.
įsakymu  Nr.  V-153  „Dėl  pasižadėjimo
saugoti asmens duomenų paslaptį formos
patvirtinimo  bei  atsakingų  už
konsultavimą  ir  kontrolę  paskyrimo“,
2021 m. rugsėjo 10  d. įsakymas Nr. V-
548  „Dėl  Pravieniškių  pataisos  namų-
atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m.
vasario  24  d.  įsakymo  Nr.  V-153  „Dėl
pasižadėjimo  saugoti  asmens  duomenų
paslaptį formos patvirtinimo bei atsakingų
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už  konsultavimą  ir  kontrolę  paskyrimo“
2.1 punkto pakeitimo.

1.3.4. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose
sudaryti  sąrašą  asmenų  (įskaitant  įstaigų  vadovus),
kuriems būtina turėti galimybę individuliai prisijungti prie
IDIS bei inicijuoti prisijungimų gavimą

KD veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

2021 m.

Direktorius,  direktoriaus  pavaduotoji  ir
struktūrinių  padalinių  vadovai  turi
prisijungimus  prie  PIDTIS  (privačių
interesų deklaracijų tvarkymo informacinė
sistema)

1.3.5. Vykdyti stebėseną, kaip Kalėjimų departamente ir
jam  pavaldžiose  įstaigose  vykdomos  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
valstybinėje  tarnyboje  įstatymo  10  straipsnio  „Privačių
interesų duomenų viešumas“ nuostatos

KD veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Nuolat, 
pagal 
poreikį 

Įstaigoje laikomasi  Lietuvos Respublikos
viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
įstatymo 10 straipsnio  nuostatų.

1.3.7. Atlikti nevadovaujančias pareigas einančių bausmių
vykdymo  sistemos  darbuotojų  privačių  interesų
deklaracijų patikrinimus

KD veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Kartą per 
pusmetį

Direktoriaus pavaduotojai bei struktūrinių
padalinių  vadovai  atlieka  nuolatinę
(prevencinę)  pavaldžių  darbuotojų
deklaracijų kontrolę.
Veiklos  organizavimo  skyriaus
specialistas atsitiktine tvarka patikrino 15-
os  darbuotojų  deklaracijas  (Veiklos
organizavimo skyriaus pažymos: 2021-03-
19  Nr.  13-387  ,,Dėl  privačių  interesų
deklaracijų pildymo patikrinimo“,
Veiklos  organizavimo  skyriaus  vedėja
atsitiktine tvarka atliko nevadovaujančias
pareigas  einančių  bausmių  vykdymo
sistemos  darbuotojų  privačių  interesų
deklaracijų  patikrinimą  (Veiklos
organizavimo skyriaus  pažyma  2021-08-
30  Nr.  LD-814  ,,Dėl  privačių  interesų
deklaracijų pildymo patikrinimo“.

1.3.8. Teikti  informaciją  Valstybės  tarnautojų  registrui
apie  asmenis,  kurie  įstaigos  sprendimu  yra  patraukti
tarnybinėn  (drausminėn)  atsakomybėn  už  tarnybinius
nusižengimus, susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų
ir  privačių  interesų  derinimo  valstybinėje  tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais

KD veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Nuolat, 
pagal 
poreikį

2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu tokio tipo
pažeidimų įstaigoje nenustatyta

1.3.9. Rinkti  ir  analizuoti  informaciją  apie  Kalėjimų
departamente  ir  jam pavaldžiose  įstaigose  bei  valstybės

KD Imuniteto skyrius,
KD pavaldžios

Kartą per 
pusmetį

Įsidarbindamas  įstaigoje  kiekvienas
darbuotojas  pildo  Artimų  giminystės  ir
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įmonėje  dirbančius  asmenis,  tarpusavyje  susijusius
artimais giminystės ar svainystės ryšiais

įstaigos ir valstybės
įmonė

svainystės ryšių anketą, kurioje nurodomi
duomenys  apie  Kalėjimų  departamente
prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos bei jam pavaldžiose įstaigose
ar  valstybinėje  įmonėje  „Mūsų  amatai“
dirbančius  artimus  asmenis  (giminystės
ryšys, vardas, pavardė, pareigos, įstaiga).
Duomenys įstaigoje suvedami į suvestinę
lentelę.

1.4. Vykdyti kitas 
priemones, 
mažinančias 
korupcijos 
apraiškas bausmių
vykdymo 
sistemoje

1.4.3. Vykdyti  nuolatinę  stebėseną  ir  įvertinti  esamą
praktiką dėl pretendentų į pareigas Kalėjimų departamente
ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  bei  valstybės  įmonėje
nepriekaištingos reputacijos tikrinimo, prieš juos priimant
ir skiriant į pareigas

KD Imuniteto skyrius,
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

2021 m.

Visi  pretendentai  norintys  dalyvauti
konkurse   yra  derinami  su  Kalėjimo
departamento  Veiklos  organizavimo
skyriumi  ir  Kalėjimų  departamento
Imuniteto skyriumi.

1.4.4. Vykdyti  važiavimo  į  tarnybos  vietą  ir  iš  jos
kompensavimo kontrolę

KD Imuniteto skyrius,
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Kartą per 
pusmetį

Įstaigos  direktoriaus  įsakymai  :  2020 m.
lapkričio  26  įsakymas  Nr.  V-540  „Dėl
važiavimo išlaidų pareigūnams atlyginimo
organizavimo“ ir  2021 m. birželio 18 d.
įsakymas  Nr.  V-394  ,,Dėl  Pravieniškių
pataisos  namų-atvirosios  kolonijos
direktoriaus  2021  m.  lapkričio  24  d.
įsakymo Nr. 540 ,, Dėl važiavimo išlaidų
pareigūnams  atlyginimo  organizavimo“
pakeitimo“.

2 Tikslas. Siekti didesnio bausmių vykdymo sistemos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo bei aiškumo, mažinti korupcijos apraiškas 
bausmių vykdymo sistemoje

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos ir darbinės aplinkos vertinimas;
2. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų susidūrimas su korupcijos apraiškomis.

2.1. Didinti 
motyvuoto ir 
sąžiningo 
personalo skaičių 

2.1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją apie
atrankas į laisvas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto

KD Veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

2019 – 
2021 m.

Informacija  apie  reikalingus  įstaigai
specialistus  skelbiama  įstaigos  interneto
svetainėje,  esant  daugiau  negu  vienam
pretendentui organizuojamos atrankos.
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bausmių 
vykdymo 
sistemoje 
tobulinant 
atrankos 
procedūras

svetainėse įmonė
2.1.3. Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos
įstatymo  9  straipsnyje  nurodytais  pagrindais  ir  tvarka
kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas bausmių vykdymo sistemoje

KD Imuniteto skyrius,
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Dėl  visų asmenų,  priimtų dirbti  į  įstaigą
2021  m.  buvo  kreiptasi  į  STT   dėl
patikrinimo.

2.1.4. Informuoti Kalėjimų departamento Imuniteto skyrių
apie  vykdomas  atrankas  į  laisvas  pareigybes  Kalėjimų
departamente  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  bei  šiose
atrankose dalyvaujančius pretendentus

KD Veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Nuolat

Informacija apie visas laisvas pareigybes
ir leidimai jas užkomplektuoti derinami su
KD  Veiklos  organizavimo  skyriumi,  o
informacija  apie  pretendentus  yra
pateikiama  ir  derinama  su  KD  Veiklos
organizavimo  skyriumi  ir  KD  Imuniteto
skyriumi.

2.2. Užtikrinti 
bausmių 
vykdymo 
sistemoje 
atliekamų viešųjų 
pirkimų 
skaidrumą

2.2.1. Sudaryti ir nuolat atnaujinti Kalėjimų departamento
ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbuotojų,  dalyvaujančių
viešuosiuose  pirkimuose  (įskaitant  viešųjų  pirkimų
iniciatorius), sąrašą.

KD Centralizuotas
viešųjų pirkimų

skyrius,
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Kartą per 
pusmetį

Pirkimo  organizatoriai  paskirti  ir
patvirtinti  Pravieniškių  pataisos  namų-
atvirosios kolonijos direktoriaus 2021-08-
04 įsakymu Nr.  20-84 „Dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos mažos
vertės  viešųjų  pirkimų  organizatorių
skyrimo“.
Pirkimų iniciatoriai  paskirti  ir  patvirtinti
Pravieniškių  pataisos  namų-atvirosios
kolonijos  direktoriaus  2020-03-13
įsakymu  Nr.  V-111  „Dėl  Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų
pirkimų  iniciatorių  skyrimo“  (su  visais
vėlesniais galiojančiais pakeitimais)

2.2.4. Vykdyti viešųjų pirkimų prevencinės kontrolę KD Centralizuotas
viešųjų pirkimų

skyrius, KD Imuniteto
skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

2020 – 
2021 m.

Viešųjų  pirkimų  prevencinę  kontrolę
įstaigoje  atlieka  Kalėjimų  departamento
Centralizuotas  viešųjų  pirkimų  skyrius
pagal numatytą grafiką.
Vadovaujantis  Pravieniškių  pataisos
namų-atvirosios  kolonijos  direktoriaus
2021  m.  vasario  18  įsakymas  Nr.  V-
131  ,,Dėl  vidaus  kontrolės  patikrinimų
atlikimo“ atlikti įstaigos vidaus kontrolės
patikrinimai  (Patikrinimo pažymos 2021-
03-19 Nr.  LD-392,  2021-03-13  Nr.  LD-
392, 2021-03-25 Nr. LD-406, 2021-06-29
Nr.LD-684,  2021-06-30  Nr.  LD-686,
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2021-08-19 Nr.  LD-802,  2021-09-17 Nr.
LD-845, 2021-12-01 Nr. LD-1000, 2021-
12-30 Nr. LD-1218).

2.2.5. Kaupti  ir  analizuoti  duomenis  apie  tai,  kokius
ekspertinius vertinimus viešuosiuose ir su kokiais tiekėjais
susijusius  ekspertinius  vertinimus  yra  atlikę  įstaigoje
dirbantys ekspertai

KD Centralizuotas
viešųjų pirkimų

skyrius,
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Kartą per 
pusmetį

Ekspertiniai  vertinimai 2021 m. įstaigoje
nebuvo atlikti.

2.3. Mažinti 
korupcijos 
apraiškas  
Kalėjimų 
departamentui 
pavaldžių įstaigų 
veikloje, 
susijusioje su 
kontrolės ir 
priežiūros 
vykdymu

2.3.1. Įvairiu  paros  metu  organizuoti  Kalėjimų
departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonės
administracinių  padalinių  vadovų  ir  darbuotojų  bei
budinčiųjų pamainų darbo drausmės (įskaitant darbuotojų
blaivumą) patikrinimus

KD pavaldžios
įstaigos 

Ne rečiau 
nei kartą 
per du 
mėnesius

Periodiškai  yra  organizuojami  įstaigoje
budinčiųjų  pamainų  darbo  drausmės
patikrinimai,  kitų  įstaigoje  dirbančių
valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų  darbo
drausmę stebi ir kontroliuoja kuruojantys
direktoriaus  pavaduotojai,  skyriaus
vedėjai ir tiesioginiai vadovai.

3 Tikslas. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atsparumą ir nepakantumą korupcijai, didinti antikorupcinį sąmoningumą, plėsti darbuotojų žinias 
korupcijos prevencijos ir profesinės etikos srityse

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Tolerancijos korupcijai bausmių vykdymo sistemoje indeksas;
2. Gebėjimas atpažinti korupcijos apraiškas kasdienėse darbinėse situacijose.

3.4. Didinti bausmių 
vykdymo 
sistemos 
darbuotojų 
antikorupcinį 
sąmoningumą

3.4.1. Pasirašytinai  supažindinti  priimamus  į  tarnybą  ar
darbą  pareigūnus,  karjeros  valstybės  tarnautojus  ir
darbuotojus,  dirbančius  pagal  darbo  sutartis,  su
baudžiamąja  ir  drausmine  atsakomybe  už  įvykdytas
korupcinio pobūdžio veikas Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje

KD Veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Nuolat, 
priimant į 
tarnybą ar
darbą

Visi  naujai  priimti  į  įstaigą  darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja
ir  drausmine  atsakomybe  už  įvykdytas
korupcinio pobūdžio veikas.

3.4.2. Priimamus  (perkeliamus)  į  tarnybą  ar  darbą
pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius  pagal  darbo  sutartis,  papildomai  instruktuoti
dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto pagal  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymą

KD struktūrinių
padalinių vadovai, 

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

Nuolat, 
priimant į 
tarnybą ar
darbą

Kiekvienas  naujai  į  įstaigą  priimamas
darbuotojas, kuris turi prievolę deklaruoti
privačius  interesus,  pasirašytinai
supažindinamas  su  privačių  interesų
deklaravimo  tvarkos  atmintine  (kuri
pridedama)  bei   pareiga  deklaruoti
privačius  interesus  bei  teiki  kitas
deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka

3.4.3. Su  pradedančiais  dirbti  darbuotojais  pravesti KD Imuniteto skyrius, Nuolat, Su  visais  naujai  priimtais  į  įstaigą
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pažintinį  –  prevencinį  pokalbį  etikos,  antikorupcijos,
neteisėtų ryšių su nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų
rizikos  faktorių,  dirbant  bausmių  vykdymo  sistemos
įstaigose, tema

KD pavaldžios
įstaigos ir valstybės

įmonė

priimant į 
tarnybą ar
darbą

darbuotojais  pravesti  pažintiniai  –
prevenciniai pokalbiai:
-Veiklos  organizavimo  skyrius  (ar  jį
pavaduojantis)  supažindina   su  įstaigos
struktūra,  Etikos  kodeksu,  apie  prievolę
deklaruoti privačius interesus.
- struktūrinio padalinio vadovas pasikalba
antikorupcijos,  neteisėtų  ryšių  su
nuteistaisiais  palaikymo  ir  kitų  galimų
rizikos faktorių, dirbant pataisos įstaigoje,
tema.

3.4.4. Vidinėje  Kalėjimų  departamento  intraneto
svetainėje  viešinti  nuasmenintą  informaciją  apie
darbuotojų  padarytus  korupcinio  pobūdžio  tarnybinius
nusižengimus ir pareigūno vardo pažeminimo faktus bei
kitus  aktualius  problematinius  klausimus,  akcentuojant
pažeidimų padarymo faktines aplinkybes ir padarinius

KD Imuniteto skyrius,
KD patarėjas

(viešiesiems ryšiams),
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Įstaigos svetainėje nuolat  skelbiama (kas
ketvirtį  atnaujinama)   informacija  apie
visus  pareigūnų,  karjeros   valstybės
tarnautojų  ir  darbuotojų  padarytus
tarnybinius nusižengimus.

3.4.5. Užtikrinti nuolatinį informacijos (duomenų) teikimą
Kalėjimų departamento  Imuniteto skyriui apie nuteistųjų
(suimtųjų)  siekius  papirkti  ar  kitaip  paveikti  įstaigos
darbuotojus

KD struktūriniai
padaliniai,

KD pavaldžios
įstaigos 

Ne rečiau 
nei kartą 
per 
metus; 
esant 
informacij
ai – 
nedelsiant

Ataskaitinio laikotarpio metu tokių faktų 
nebuvo.

3.5. Skatinti bausmių 
vykdymo 
sistemos 
darbuotojus 
įsitraukti į 
antikorupcinę 
veiklą

3.5.1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonės interneto svetainėse ir  informaciniuose
stenduose  skelbti  Kalėjimų  departamento  „Pasitikėjimo
linijos“,  STT  „Karštosios  linijos“  ir  kitų  institucijų,
kovojančių  su  korupcija,  kontaktinius  duomenis  bei
informaciją apie jų paskirtį

KD Imuniteto skyrius,
KD patarėjas

(viešiesiems ryšiams),
KD pavaldžios

įstaigos ir valstybės
įmonė

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Įstaigos  interneto  svetainėje  yra
skelbiamas  Kalėjimų  departamento
„Pasitikėjimo linijos“ telefonas.

3.5.2. Skatinti ir motyvuoti darbuotojus, prisidėjusius prie
korupcinio  pobūdžio  nusikalstamų  veikų  nustatymo  ir
užkardymo bei antikorupcinės veiklos formavimo

KD pavaldžios
įstaigos,

KD patarėjas
(viešiesiems ryšiams),
KD Imuniteto skyrius

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Ataskaitinio laikotarpio metu tokių faktų 
nebuvo.

4 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Bausmių vykdymo sistemos vertinimas korumpuotumo aspektu;
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

ĮVYKDYMAS

2. Gyventojų suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje.
4.1. Stiprinti bausmių 

vykdymo 
sistemos veiklos 
viešumą ir 
atskaitingumą 
visuomenei

4.1.1. Skelbti aktualią informaciją apie bausmių vykdymo
sistemos veiklą  bei  rezultatus  Kalėjimų departamento ir
jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse bei  socialinių
tinklų paskyrose

KD patarėjas
(viešiesiems ryšiams),

KD pavaldžios
įstaigos 

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Interneto  svetainėje  nuolat  skelbiama
aktuali  informacija  apie   įstaigos  veiklą
bei rezultatus

4.1.2. Skelbti  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių
įstaigų priimtus vidaus teisės aktus, susijusius su įstaigų
veiklos sritimis, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse

KD Veiklos
organizavimo skyrius,

KD pavaldžios
įstaigos 

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Įstaigos  interneto  svetainėje  skelbiami
aktualūs įstaigos vidaus teisės aktai.

4.2. Plėtoti 
antikorupcinį 
informavimą

4.2.1. Kalėjimų departamento interneto svetainės skiltyje
„Korupcijos prevencija“ skelbti aktualią informaciją apie
vykdomą veiklą korupcijos prevencijos srityje

KD Imuniteto skyrius,
KD patarėjas

(viešiesiems ryšiams)
KD pavaldžios įstaigos 

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Interneto  svetainėje  skelbiama  aktuali
informacija  skiltyje  „Korupcijos
prevencija“

4.2.2. Skelbti  informaciją  Kalėjimų  departamento
interneto  svetainėje  ir  žiniasklaidoje  apie  pataisos
pareigūnų  padarytus  korupcinio  pobūdžio  tarnybinius
nusižengimus,  ištirtus  korupcinio  pobūdžio  teisės
pažeidimus  ir  baudžiamojon  atsakomybėn  patrauktus
darbuotojus,  gavus  ikiteisminį  tyrimą  kuruojančio
prokuroro leidimą

KD patarėjas
(viešiesiems ryšiams),

KD pavaldžios
įstaigos 

Nuolat, 
pagal 
poreikį

Ataskaitinio laikotarpio metu tokių faktų
nustatyta nebuvo.

Veiklos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Miglė Keturkaitė
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